Referat af 2. møde i forretningsudvalget 22. august 2018
i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Til stede: Merete Strømming, Arne Grønborg Johansen og Nikolai Cerisier Roitmann.
Forhindret: Eva Secher Mathiasen
Fra sekretariatet: Marie Zelander, referat

1. Godkendelse af dagsorden for mødet
Dagsorden for mødet blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af 1. møde i forretningsudvalget 29. maj 2018
Referat af 1. møde i forretningsudvalget 29. maj 2018 blev godkendt.

3. Ansøgning fra KAPS om forlængelse af aftale om køb af sekretariatsbistand
Forretningsudvalget behandlede ansøgning fra Kommunalt Ansatte Psykologer Sektion (KAPS) om forlæn‐
gelse af aftale om køb af 3,5 timers ugentlig sekretariatsbistand i DP’s sekretariat og besluttede at imøde‐
komme ansøgningen gældende for perioden 1. november 2018‐ 31. oktober 2019.

4. Medlemssag om forskelsbehandling
Forretningsudvalget drøftede medlemssagen og spørgsmålet om hvorvidt DP skal gå videre med sagen
og indbringe den for domstolene med påstand om godtgørelse for overtrædelse af forskelsbehandlings‐
loven.
Forretningsudvalget fandt, at sagen indeholder så principielle elementer, at den bør forelægges bestyrelsen
til stillingtagen på næstkommende bestyrelsesmøde.
5. Godkendelse af vedtægter for Psykologfagligt selskab for Klinisk Sexologi
Forretningsudvalget godkendte det reviderede udkast til vedtægter for Psykologfagligt selskab for Klinisk
Sexologi.
6. Udpegninger siden sidst
Forretningsudvalget tog til efterretning, at der var foretaget følgende udpegninger siden forretningsud‐
valgsmødet 22. maj:



Udpegning til arbejdsgruppe vedrørende Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af vedvarende
sorglidelse, Det Nationale Sorgcenter. DP udpegede Kim Oskar Carlsen, Susanne Bollerup Overgaard og
Christina Schacht (gennem DSPS og Gerontopsykologisk Selskab).
Udpegning af medlemmer til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til udarbejdelse af nationale redskaber
til funktionsevnevurdering til mennesker med erhvervet hjerneskade. DP udpegede Henrik Valentin
Mortensen (gennem Neuropsykologisk Selskab).

7. Forberedelse af 4. møde i bestyrelsen
Forretningsudvalget gennemgik dagsorden og forberedte 4. møde i bestyrelsen.

8. Valg af konferencested for GF2021
Forretningsudvalget behandlede indstilling fra sekretariatet om at tage stilling til om GF2021 skal afholdes i
DGI‐Byen Øksnehallen ud fra disse rammer:
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Af GF2021 skal holdes i København
At GF‐lokaliteten er nem for medlemmerne at komme til med offentlig transport
T det prioriteres at generalforsamlingen og overnatning foregår i samme bygning/bygningskom‐
pleks eller meget tæt på
At stedet kan rumme et deltagerantal på op til 750 medlemmer
At middagen kan afholdes i et andet lokale på stedet, end det hvor GF foregår.

Forretningsudvalget besluttede at godkende valget af DGI‐Byen Øksnehallen som konferencested for
GF2021, fordi stedet lever op til de opstillede krav og er det bedste bud på lokalitet med hensyn til belig‐
genhed, logistik og pris ud fra den research sekretariatet havde foretaget.

9. Eventuelt
Nikolai Cerisier Roitmann oplyste, at regnskabet for Copenhagen Pride ville være klar til forelæggelse for
forretningsudvalget på næste møde den 12. september 2018.
Referat: Marie Zelander
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